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Kaupungintalo

1 §
Rhy:n  puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Vuoden 2006 pienpetokilpailun 
voitti Pekka Höykinpuro 9 ketulla ja 6 supilla. Hänet palkittiin Kesportin lahjakortilla. 
Parhaiten metsästysseuroista menestyi Alajärven metsästysseura 29 pedolla. Petosaalis 
oli yhteensä 88 kpl.

2 §
Kokouksen  puheenjohtajaksi  valittiin  Mauri  Keltikangas  ja  sihteeriksi  Jarmo 
Sillanpää.  Pöytäkirjantarkastajiksi  ja  ääntenlaskijoiksi  valittiin  Mikko  Pitkänen  ja 
Toivo Uusitalo.

3 §
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta

4 § 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5 §
Paikalla todettiin olevan 20 edustajaa ja heillä käytettävissään 20 ääntä.

6 §
Sihteeri esitti vuoden 2006 toimintakertomuksen, jonka kokous vahvisti.

7 §
Sihteeri esitti vuoden 2006 tilit ylijäämältään 376,80 €. Puheenjohtaja luki tilintarkas-
tajien lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin.

8 §
Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9 §
Sihteeri esitti hallituksen vuodelle 2007 laatiman toimintasuunnitelman, jonka kokous 
vahvisti.

10 §
Sihteeri esitti hallituksen laatiman kuluvan vuoden tulo- ja menoarvion, jonka kokous 
hyväksyi. Hallitukselle päätettiin antaa valtuudet tehdä tarvittavia muutoksia toiminta- 
ja taloussuunnitelmaan.

11 §
Rhy:n maksamat palkkiot vuodelle 2007 päätettiin pitää entisinä.

12 §
Todettiin hallituksen puheenjohtaja Asko Autio ja hänen henkilökohtainen varajäse-
nensä Pentti Hautakangas.



13 §
Todettiin hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

14 §
Rhy:n edustajaksi riistanhoitopiirin kokoukseen valittiin Asko Autio ja varalle Jarmo 
Sillanpää.

15 §
Rhy:n  varsinaisiksi  tilintarkastajiksi  valittiin  Pentti  Mäkelä  ja  Jorma  Joensuu sekä 
varatilintarkastajiksi Pekka Sillanpää ja Taisto Kankaanpää.

16 §
Rhy:n kokouksista ja päätöksistä päätettiin tiedottaa Järviseutu -lehdessä. Käytetään 
myös rhy:n ja metsästysseurojen www sivuja.

17 §
Hallituksen  jäsenten  ja/tai  yhdistyksen  jäsenten  tekemiä  ehdotuksia  tai  kokouksen 
esityslistalle ottamia asioita ei ollut. Riistanhoitopiirille lähetettäviä esityksiä ei tehty.

18 §
Muita asioita ei ollut.

19 §
Riistanhoitopiirin  edustajan puheenvuoron käytti  riistapäällikkö Jarkko Nurmi.  Hän 
kertoi mm seuraavaa: Metsästyksen ongelmallisuus Natura-alueilla, metsästäjien mää-
rä  v  2006  oli  304 000  henkilöä,  riistanhoitopiirin  teemat  vuodelle  2007  mm 
kolarihirvet  ja  metsästyksen  vartijoiden  koulutus.  Rhp  suurpetohavainnot  v.  2005, 
hirvivahingot  v.  2006  vähenevä  suunta,  hirvikannan  verotuksen  tunnusluvut 
Alajärvellä  v.  2000-2006.  Pohjanmaan  rhp  esittää  Alajärven  rhy:n  alueelle  19  % 
vähennystä  edellisvuoden lupamäärään,  jolloin  lupamäärä  olisi  yhteensä  110 lupaa 
pankkeineen.  Metsästyksessä  tulee  olla  tarkkana  pankkilupien  käytössä.  Puheen-
vuoron lopuksi Nurmi jakoi kunniakirjoja riistakolmioiden ansiokkaasta laskemisesta 
Alajärven, Möksyn ja Paalijärven metsästysseurojen vastuuhenkilöille. Keskusteltiin 
metsäpeurojen lupamääristä alueellamme. 

20 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.32

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mauri Keltikangas Jarmo Sillanpää
puheenjohtaja sihteeri

Mikko Pitkänen Toivo Uusitalo
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


